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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 109

Delgivningar december 

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna

delgivningar.

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 110

Delegationsbeslut oktober- november 2019

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och dele-
gerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2019-10-01 till och
med 2019-11-30 samt redovisning av beslut från alkoholutskott
2019-11-07.

Sammanfattning
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-10-01 till och med 2019-11-30 samt beslut från alkoholutskott 
2019-11-07. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och dele-
gerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2019-10-01 till och
med 2019-11-30 samt redovisning av beslut från alkoholutskott
2019-11-07.

Beslutsunderlag
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 111

Avgiftsbeslut- Nedsättning av årlig kontrolltid, 
Mc Donalds
Änr MHN 2019/4460

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt
§ 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att fastställa den
årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för McDonalds Vilan, 556708-9676.

Sammanfattning
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte 
ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka 
eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att 5 
timmars kontroll/år inte är motiverat på verksamheten McDonalds Vilan, 
utifrån den verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. 
Kontrolltiden bör reduceras till 4 timmar/år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt enligt
§ 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att fastställa den
årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för McDonalds Vilan, 556708-9676.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande  
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 112

Avgiftsbeslut - Nedsättning av årlig kontrolltid för kök 
inom omsorgsförvaltningen
Änr MHN 2019/4404

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt en-
ligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att fastställa
den årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för respektive kök inom omsorgs-
förvaltningen (2120000-0951), enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte 
ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka 
eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att 
kontrolltiden för produktionsköken inom omsorgsförvaltningen inte är motive-
rad utifrån den verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. 
Kontrolltiden bör reduceras till 4 timmar/år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt en-
ligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att fastställa
den årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för respektive kök inom omsorgs-
förvaltningen (2120000-0951), enligt bilaga 1.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-11-20 
Förändring av årlig kontrolltid (Bil 1)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 113

Livsmedelssanktionsavgift Ananas
Änr MHN 2019/3470

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på

2 500 kr för verksamheten Ananas (org.nr: 934011-1005), med anledning av
att de inte registrerat sin livsmedelsverksamhet.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick kännedom genom en tobaksansökan 2019-
09-09, att enkla bolaget Ananas (org.nr: 934011-1005) påbörjat en livsmedels-
verksamhet utan att anmäla den för registrering hos miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. 2019-09-18 inkom en livsmedelsregistrering från verksamheten, efter en
påminnelse från alkoholhandläggaren. Under en revision av verksamheten 2019-
10-02 visade sig att Ananas hade bytt ägare redan i maj månad 2019, utan att med-
dela detta till miljö-och hälsoskyddsnämnden. Livsmedelsinspektören meddelade
under revisionen att ett förslag till beslut om sanktionsavgift kommer att skickas
till Ananas (org.nr: 934011-1005).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på

2 500 kr för verksamheten Ananas (org.nr: 934011-1005), med anledning av
att de inte registrerat sin livsmedelsverksamhet.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-11-05.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 2019-09-18 (bilaga 1).
Information livsmedelssanktionsavgift 2019-11-01 (bilaga 2).
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 114

Livsmedelssanktionsavgift - Östermalms pizzeria C4
Änr MHN 2019/4055

Beslut
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på 

2 500 kr för verksamheten Östermalms pizzeria C4 med anledning av att 
de inte registrerat sin livsmedelsverksamhet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick kännedom att Östermalms Pizzeria C4 
påbörjat en livsmedelsverksamhet utan att anmäla den för registrering hos 
miljö- och hälsoskyddsnämnden. Livsmedelsinspektören kontaktade 
2019-10-03 verksamhetsutövaren för att informera att verksamhe-ten måste 
registrera sig som en livsmedelsverksamhet hos miljö-och hälso-
skyddsnämnden. Livsmedelsinspektören har informerat om att ett förslag till 
beslut om sanktionsavgift kommer att skickas till Östermalms Pizzeria C4.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på 
2 500 kr för verksamheten Östermalms pizzeria C4 med anledning av att 
de inte registrerat sin livsmedelsverksamhet.

Beslutsunderlag
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-11-08.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 2019-10-07 
Information livsmedelssanktionsavgift 2019-11-01
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 115

Sanktionsavgift - Waynes coffe
Änr MHN 2019/4202

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på

10 800 kr för verksamheten Waynes Coffee, Fundationssvägen 17 Kristianstad
(org.nr: 559195-3764),  med anledning av att ni inte anmält registrering av livsme-
delsverksamhet.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick kännedom om att Waynes Coffee, 
Fundationsvägen 17,  291 50 Kristianstad, bolaget Al-Lami Groip AB  
(org.nr: 559195-3764) påbörjat livsmedelsverksamhet utan att anmäla den för 
registrering hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Livsmedelsinspektör kontaktade 
2019-10-07 franchisetagaren Adhba Shakir. Anmälan om registrering av livsmedel-
verksamhet kom in 2019-10-10. Livsmedelsinspektör har informerat om att ett 
förslag till en sanktionsavgift beräknad på bolagets årsomsättning kommer att
skickas till AL-Lami Group AB (org.nr: 559195-3764)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på

10 800 kr för verksamheten Waynes Coffee, Fundationssvägen 17 Kristianstad
(org.nr: 559195-3764),  med anledning av att ni inte anmält registrering av livsme-
delsverksamhet.
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Beslutsunderlag
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-11-18.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 2019-10-10 
Information livsmedelssanktionsavgift 2019-11-11 
E-post årsomsättning 2019-10-30
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 116

Fastställande av faroanalyser - kommunala vattenverk
Änr MHN 2019/4396

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Tekniska nämndens

upprättade faroanalyser för kommunens 20 dricksvattenanläggningar.
Beslutet gäller i fem år från att det vunnit laga kraft, eller till dess att miljö- 
och hälsoskyddsnämnden beslutar något annat.

 Beslutet om fastställande görs i enlighet med 12 § i Livsmedelsverkets före-
skrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Sammanfattning
Den som producerar dricksvatten ska enligt 2c § i Livsmedelsverkets före-
skrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten identifiera de faror som måste före-
byggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå enligt HACCP-princip 1 
(faroanalys).

Enligt 12 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 
ska kontrollmyndigheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastställa framtagna 
faroanalyser enligt 2c §.

Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, har tagit fram skriftliga faroanalyser 
för kommunens 20 dricksvattenanläggningar och presenterat dessa för miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö och hälsoskyddsavdelningen gör bedömningen att de upprättade faro-
analyserna uppfyller kraven enligt 2c § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 
2001:30) om dricksvatten.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Tekniska nämndens

upprättade faroanalyser för kommunens 20 dricksvattenanläggningar. Be-
slutet gäller i fem år från att det vunnit laga kraft, eller till dess att miljö- och
hälsoskyddsnämnden beslutar något annat.

 Beslutet om fastställande görs i enlighet med 12 § i Livsmedelsverkets före-
skrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-11-27
Upprättade faroanalyser
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 117

Revidering av delegationsordningen
Änr MHN 2019/4254

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderar delegationsordningen i

enlighet med bilagda förslag från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Sammanfattning
Delegationsordningen har anpassats till den nya kontrollförordningen på livs-
medelsområdet. Delegationsordningen har även kompletterats med 
uppdaterade laghänvisningar till andra områden bl.a. Animaliska biprodukter 
(ABP). För miljöområdet återställs delegation gällande ändringsanmälningar till 
att även omfatta tillståndspliktiga verksamheter. Den delegationen kommer 
endast att utnyttjas i enklare ärenden, vilket avgörs i samråd med handläggare.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden reviderar delegationsordningen i

enlighet med bilagda förslag från miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-11-22 
Förslag till delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Nuvarande delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 118

Internbudget, budgettext och nämndstyrkort 2020
Änr MHN 2019/4278

Beslut
 Miljö och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext

och styrkort för 2020.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inom miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens ansvarsområde har lagt budgeten i balans för 2020 utifrån givna ramar 
och förutsättningar. De resurser som tillförs till miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens ansvarsområde från förvaltningen är inom miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen. Utöver ovanstående så ingår vissa förvaltningsövergripande tjänster 
som t ex ledning, HR, ekonomi och nämndadministration, vilket fördelas 
30/70 på miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive byggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till styrkort 
för 2020 med strategiska mål och styrtal.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext

och styrkort för 2020.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-25
Driftbudget 2019-11-25
Investeringsbudget 2019-11-25
Styrkort 2020 2019-11-25
Budgettext 2019-11-25
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 119

Verksamhetsplan 2020
Änr MHN 2019/4427

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta bilagd verksamhetsplan för

2020, kontrollplan för säkra livsmedel 2020, tillsynsplan för alkohol 2020, be-
hovsutredning enligt miljöbalken 2020-2022 och tillsynsplan enligt miljöbalken
för 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med tillägg  från nämnden att sam-
arbete sker med andra berörda myndigheter, såsom polis, skattemyndighet med
flera i den mån det bedöms nödvändig och där positiva effekter kan uppnås.

Sammanfattning
Förslag till verksamhetsplan och tillsyns- och kontrollplaner liksom behovsutred-
ning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 har tagits fram och föreslås antas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta bilagd verksamhetsplan för

2020, kontrollplan för säkra livsmedel 2020, tillsynsplan för alkohol 2020, be-
hovsutredning enligt miljöbalken 2020-2022 och tillsynsplan enligt miljöbalken
för 2020 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsunderlag
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-19
Förslag till miljö och hälsoskyddsnämndens verksamshetplan 2020
Behovsutredning enligt miljöbalken med sju egna bilagor varav en tillsynsplan 
Kontrollplan 2020, säkra livsmedel
Tillsynsplan för alkoholtillsyn 2020
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-12-12
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MHN § 120

Svar på revisionsrapport
Änr MHN 2019/4279

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande

som svar på Revisionens granskning av styrning och ledning inom miljö- 
och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar på Revisionens granskning av styrning 
och ledning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på hur samtliga av revisionens förbätt-
ringsområden inom miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde ska 
åtgärdas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande

som svar på Revisionens granskning av styrning och ledning inom miljö- 
och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-11-25
Revisionsrapport – Granskning av styrning och ledning inom miljö- och hälso-
skyddsnämnden samt byggnadsnämnden
Missivbrev kommunrevisionen
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MHN § 121

Ekonomisk prognos/rapport tom oktober 2019
Änr MHN 2019/379

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för okto-

ber 2019.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter oktober månad 
och helårsprognos för 2019. Utfallet för helåret 2019 beräknas ligga under 
givna ramar för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för okto-

ber 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-11-11
Prognos 2019-11-11
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MHN § 122

Information

 Utvärdering av förvaltningssammanslagningen

 Kontroll av spårbarhet av fet fisk i skola och förskola

 Övervakningar av antibiotikaresistens på färskt kött

 Budget 2021
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